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ЗАБОРОНИЛИ МІЖНАРОДНІ 
ЛЕТИ ДО ЛЬВОВА 

Йорг — Львів на 2-го трав
ня. Вміжчасі пасажири, що 
плянували летіти Чсхо-Сло 
вацькою лінісю безпосеред
ньо з Ню Йорку до Львова 
будуть змушені летіти до 
Києва, а відтак далі до Льво 
ва летунською лінісю „Ук
раїна", що зараз є майже 
неможливе через брак паль
ного в Україні. 

Джерзі Ситі. Н. Дж. - Як 
інформує лстунська Чехо
словацька лінія зі свого 
бюра в Ню Йорку та україн
ське подорожнє бюро 
..Сковп" в Нюарку, Н. Дж., 
від 1-го квітня ніякі чужи
нецькі пасажирські літаки 
не зможуть прилітати на 
летовищс у Львів. Ця забо
рона сильно обмежить 
близький вже активний ту
ристичний сезон до Львова, 
на який туристичні агенції і 
Чехо-Словацька лстунська 
лінія мали вже замовлені 
сотки квитків 

Про цю заборону прилі
тати до Львова повідомле
но цснтралю Чехо-Слова-
цької летунськоі лінії в Пра
зі, як також, що від 1-го 
квітня Львів буде мати ли
ше внутрішнє летовищс, на 
якому можуть сідати тільки 
літаки України. 

Є припущення, що ця не
вигідна для туристів забо
рона с спонукана Авіяліні-
сю „Україна", яка запові
дає інавгураційний лет Ню 

Л. БУРАЧИНСЬКА 
ПЕРЕБУВАЄ В ЛІКАРНІ 

Джерзі Ситі, Н. Дж. — З 
Філядельфії наспіла вістка, 
що у четвер, 24-го березня, 
поблизу мешкансвоі рези
денції для старших „Возне-
сіння". напали на всім відо
му діячку жіночого руху та 
довголітню редакторку „На 
шого Життя" Лідію Бура-
чинську. Сьогодні Л. Бура-
чинська є в лікарні Джср-
мснтавн, де в п'ятницю пе
ребула операцію та прихо
дить до здоров'я. 

В Україні створюється незалежний 
ядерно-паливний комплекс 

Київ (УНІЛР). Тут у 
середу. 23-го березня. Пре
зидент України Леонід 
Кравчук видав указ про не
відкладні заходи, спрямо
вані на розвиток атомної 
енергетики і створення ядер 
ного паливного циклу в Ук-
paiuL ^ 

Указом затверджено, що 
Державний комітет Украї
ни з використання ядерної 
енергії є основною органі
зацією, що здійснює адмі
ністративне керівництво 
атомними електростанці
ями України та іншими під
приємствами галузі, а та
кож створює в Україні ядер
но-паливний цикл, почина
ючи з видобутку уранової 
руди і закінчуючи перероб
кою радіоактивних відпад-

Згідно з указом. Кабінет 
Міністрів спільно з Акаде
мією Наук України та Ми
колаївською обласною дер-
жавною адміністрацією 
має: вирішити до 1-го черв
ня питання про доцільність 
будівництва 4-го бльоку 
Півдснно-Украінської Атом 
ної Електростанції; визна
чити тарифи на електро
енергію для зформування 
фондів і ресурсів атомної 
енергетики; розглянути про 
позиції Державного коміте
ту атомної енергетики та 
Міністерства Чорнобиля 
щодо проблем радіоактив
них відпадків; створити ме
дичне санітарне управління 
при комітеті; роглянути про 
позиції щодо експорту елек
троенергії тощо. 

Державному комітетові 
атомної енергетики дору
чено передбачити введення 
в дію енергобльоків висо
кого ступеня готовости, а 
саме: шостого бльоку Запо-
рЬькоі АЕС у 1994 році, 
другого бльоку Чорнобиль
ської АЕС — у 1995 році, 
другого бльоку Хмельниць
кої АЕС — у 1995 році, 
четвертого бльоку Рівненсь
кої АЕС — у 1996 році, 
третього бльоку Хмель-
внцькоі АЕС — у 1998 році. 
Кокіітет також має спільно 
з Апдеміао Наук України 
спорвти науково-техніч-
вшй центр, що зосередю би 
свої зусилля на головній 

проблематиці галузі. . 
На початку березня Пре

зидент Кравчук зустрівся з 
директорами атомних елек
тростанцій. Під час зустрічі 
мова йшла про тс, що через 
брак палива можуть зупи
нитися всі потужності тсп-

J«Q*JKi.. ед5Ж.тЕ.останцій 
(ТЕС) і тоді атомні електро
станції (АЕС) змушені бу
дуть взяти на себе забезпе
чення всіх основних спожи
вачів: газових і водопоста
чальних станцій, шахт, 
транспорту, лікарень, пека
рень тощо. Нині АЕС ви
робляють лише 40 відсот
ків неохідної електроенер
гії. Президент Кравчук ска
зав: ..Атомні електростан
ції — рятунок для України 
сьогодні". 

Директор Півдснно-Ук-
раїнської АЕС Володимир 
Фукс підтримав цю думку. 
нагадавши, що р середині 
70-их років англійські атом
ники врятували уряд Мар-
гарет Тачер в умовах енер
гетичної кризи, протримав
шись кілька тижнів на пов
ній потужності. 

Зі зняттям мораторію на 
розвиток атомної енергети
ки за короткий час можна 
запустити три нових енер-
гобльоки, які були заморо
жені. Потрібні добрі схови
ща для відпадків, оскільки 
возити їх до Росії дорого 
і небезпечно. Вигідніше 
створити свій паливно-енер 
гетичний цикл, що вклю
чає добування, перероблен
ня і збагачення урану, виго
товлення паливних касет і 
захоронення відпадків. Ад
же Україна мас власний 
уран. 

Володимир Бронніков 
розповів про проєкт спо
рудження сухих сховищ для 
відпрацьованого палива за 
американською техноло
гією. Досвідом співпраці з 
закордонними партнерами 
поділилися і Віктор Сапро-
нов та Володимир Коров-
кін, які розповіли як можна 
вирішити проблему карсто
вих пород під площею Рів 
ненської АЕС. Зустріч вия
вилася корисною і Прези
дент видав указ про розви
ток атомної енергетики. 

Чикаго й ОКОЛИЦІ готуються до 
відзначення 100-ліття УНС 

Юні правники розпочали змагання 

Луцьке (УНІАР). - Тут 
244ч> березня віїщіл право
вої івформвціі Міністерства 
юстнцВ Укрвівя повідомив, 
що з івіціїгпші Мівістер-
стм іОслщВ, Міністерства 
Ое^гш. Міністерства Внут
рішніх ОЧ»* і Верховного 
CjMqr України у kdcTi posuo-
•нишещ др«йові хмвгаявя 

юних правознавців. 
У змаганнях беруть 

участь понад 100 учнів за
гальноосвітніх т» професій-
но-техвічншс шкіл. Bd учас-
няхя рсніше ВЖ9 стали пере
можцями на реґірввльннх 
змаганнях, в tenefp беруть 
участь у цміоі ій Олімпів-
д і ю ш п nyBOTMBrt». 

Група членів комітету: сидять (зліва) — С. Ґоляш, Ґ. 
Пашен у. Баронська-Бендіксон, Р. Андрушко: стоять 
(іліва) — Ю. Косачевии. О. Козак. Я. Хлипняч, Л. Паньків 

і М. Сорока. 

Чикаго (С. Голяш). — 
Заходами Чикагськоі Окру
ги Українського Народно
го Союзу покликано окре
мий Комітет для відзначен
ня 100-ліття існування та 
праці найстаршої українсь- , 
кої установи — Українсько
го Народного Союзу. 

Комітет доповнено й виб
рано головою Ґльорію Па
шен, заступницю головно
го прсдсідника. В склад ко
мітету увійшло 14 союзо-
вих діячів. 

Заходами комітету підго
товано великий концерт, 
який відбудеться в неділю. 
17-го квітня ц. p.. о год. 2-ій 
по полудні в прсстижевій 
залі Сентер іст, 7701 Лін
кольн авс., північ в Скокі. 

ІЛЛ, біля Чикаго. 
У концерті беруть участь: 

Капеля Бандуристів ім. Та
раса Шевченка з Дітройту, 
відомий соліст Павло Пліш 
ка. хор „Сурма", артистка 
Городиська, вокалістка з 
Каліфорнії Мелані і піяніст 
Олег Кішка. 

Проситься цілу українсь
ку громаду Чигако та стей-
ту Іллиной вшанувати УН-
Союзу. що трудився для 
громади та помагав і пома
гає Україні. 

Квитки вступу по 20, 15 і 
10 дол. можна набувати в 
українських установах, при 
церквах та в секретарів від
ділів УНС. З української 
околиці будуть відходити 
автобуси. 

Борги за газ і нафту Україна 
віддасть товарами 

Київ (УНІАР). - Тут у 
четвер, 24-го березня. Кабі
нет Міністрів доручив Дер
жавному комітетові Украї
ни з нафти і газу зконтакту-
ватися з російським акціо
нерним товариством ..Газ
пром", російським держав
ним підприємством „Рос-
нафта". нафтогазодобувни
ми об'єднаннями. 

підприємствами, які експор 
тують природний газ і наф
ту в Україну і укласти з 
ними бартерні товаро-об-
мінні угоди. Такс рішення 
зумовлене необхідністю лік 
відувати заборгованість ук
раїнських підприємств за j 
енергію, у зв'язку з браком і 
твердої валюти. 

Турецькі вояки поїдуть у Боснію 

Україна зменшить залежність від 
російської нафти 

Київ (УНІАР). Тут 24-
го березня фахівці Київсь
кого інституту „Дніпронаф-
топровід" повідомили про 
закінчення праці над проек
том будівництва на терито
рії Туреччини нафтопрово
ду. У перспективі він з'єд
нається з проводами на те

риторії України. Створення 
такої єдиної мережі дозво
лить переливати нафту т 
Близького Сходу через Ту
реччину в Україну і далі ло 
держав Европи. Цс дасть 
змогу забезпечити більшу 
незалежність України від 
російської нафти 

О. Богомолець виступить в 
Сілвер Спрінг 

Філадельфія. — Ольга 
Богомолець — співачка і 
композитор, лавреат наго
роди ім. Василя Стуса, лав
реат Українського фестива
лю авторської пісні та бага
тьох інших пісенних україн
ських і міжнародних фести
валів, в неділю 3-го квітня 
ц. р. в год. 6-ій по полудні 
виступить в залі православ
ного собору св. Андрія. 
15100 New Hampshite Ave., 
Silver Spring. Ml. 

В програмі концерту мо
лода співачка підакомпань-
ямент своєї гітари виконає 
пісні на слова Василя Сту
са, Олени Теліги. Ліни Кос
тенко. Ярослава Лссіва. Єв
гена Сверстюка та власної 
поезії. 

„Княгиня української піс
ні", „зірка з вулиці Бого
мольця", „володарка окса
митного голосу", „справж
ній посол української куль
тури" — так за останній рік 

Анкара. Туреччина. — Як 
інформує агентство Ассо-
шісйтед Пресе, в четвер. 24-
го березня, уряд Туреччини 
повідомив, що 2,700 вояків 
країни невдовзі увійдуть у 
склад мироносного контин
генту ООН у Боснії, де те
пер присутні „голубі шоло
ми" з Англії, Франції, Кана-

'ди, України та інших країн. 
Рада безпеки ООН схва

лила це рішення Анкари, 
оскільки виявилося нелег
ким завданням зібрати для 
Боснії запляновані І1.(ХЮ 
мироносців. Всіх ..голубих 
шоломів" ООН має тільки 
4,250, тому пропозиція Ту
реччини потрактована як 
позитивний вклад в діяль
ність ООН, спрямовану на 
досягнення миру в Боснії. 

Тим часом турецька іні-
ціятива викликала рішучі 
протести з боку Болгарії і 
Греції, які в минулому сто
літті вели визвольну війну 
^проти Туреччини. Як заявив 
з цього приводу болгарсь

кий президент Желю Же-
лєв. „Балкани ще несуть на 
собі тягар минулого.і будь-
яке зовнішнє втручання збу
дить старі підозріння і при
веде до розповсюдження 
конфлікту на інші балкан-
ські країни". 

Це наставлення атенсь-
ких і софійських керівників 
підтримав лідер боснійсь
ких сербів Радован Карад-
жіч. Він запевнив, що коли 
на територію нової хорват-
сько-мусулманськоі феде
рації увійдуть турецькі вій
ська, то нй контрольовані 
сербами райони Боснії увій
де військо Сербії і Чорного
рії. 

Покищо ні Туреччина, ні 
Рада безпеки ООН не вис
ловили ніякого занепокоєн
ня реакцією болгарів. греків і 
боснійських сербів. Пред
ставник турецького мініс
терства закордонних справ 
Фсргат Атаман повідомив, 
що вояки поїдуть на Балка
ни вже в найближчі тижні. 

О. Богомолець. 

будинок „Малятко" та на 
лікування постраждали.^ 
від чорнобильської катас
трофи. 

Це тільки один з багатьох 
прикладів добродійної ді-
яльности О. Богомолець. 
Вона жертвує на старечі 

писали про О. Богомолець будинки і громадські кухні, 
українські газети і журнали, де старші люди мають змо-

Молода лікарка і вясе по- гу безкоштовно харчува-
пулярна а Україні співачка тись. 
весь дохід зі своїх концер- Слід відзначити, що О. 
тів перераховує на благо- Богомолець лікує душу і 
дійну допомогу. За останні тіло. Свою співацьку кар'є-
два місяці концерти О. Бо- ру і різноманітну благодій-
гомолець з великим успі^ ну допомогу вона успішно 
ХОМ пройшли в ДержоніА оосднуг з працею лікаря — 
київській консерватора фі- дерматолога, еднного з Ук-
льгармонії. Всі зароблені з рвЬш стяпеядиста і члена 
цих концертів гроші співвч- Амернжввської вквдвмП дер 
KB віддала на с н р і т с ь т і матологИ 

ВІДБУЛИСЯ ВИБОРИ ДО 
ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ 

у СВІТІ 
ПОЧИНАЮЧИ ВІД 10-го березня, автори спеціальної 
пропагандивної програми Пйонгянгу називають Кім Чсн 
Іра, сина північнокорейського лідера Кім Ір Сена, 
„президентом". Як відомо, від 1980 року він є офіційним 
наступником батька на всіх державних постах, однак 
президентом і генеральним секретарем ЦК Трудової 
партії дотепер с Кім Ір Сен Спостерігачі передбачають, 
що на квітневій сесії Верховного народного віча Кім Чен 
Іра буде справді проголошено президентом Північної 
Кореї. ІЦоправда. припускають також, що в такий спосіб ко
муністична пропаганда хоче викликати занепокоєння в 

,Північній Кореї. 

КАНАДЕЦЬ Елвіс Стойко виграв звання чемпіона світу у 
фігурній їзді на льолту. діставши за виконання вільної 
програми вісім оцінок 5.9 і одну — 6. На Олімпіаді в 

І Ліллєгаммсрі Е. Стойко був другим, після російського 
спортовця Алєксся Урманова. На цей раз А. Урманов 
зробив декілька помилок і зайняв 4-те місце. Срібну 
медалю на чемпіонатах світу в Японії здобув француз 
Філіппс Канлсльоро. бронзову українець В'ячеслав 
Загородник 

ПІСЛЯ ТОГО, як у середу. 23-го березня, півтори тисячі 
ізраїльських вояків оточили головне бюро екстремістської 
мусулманської групи Гамас і обстріляли його протитанко
вими ракетами, на контрольованих ізраїльтянами арабсь
ких територіях стало ще неспокійніше. Демонстрації 
протесту тут не припиняються ні на день. У Наблюсі, 
найбільшому місті на західньому березі Йордану, запро
ваджено комендантську годину В Геброн увійшли 
додаткові ізраїльські війська. З гострою критикою дій 
ізраїльської армії виступив ряд відомих політиків країни. ' 
Вони засудили ізраїльський генералітет за застосування 
збройної сили проти палестинських організацій. 

В МЕХІКАНСЬКОМУ МІСТІ Тігуана 23-річний Марю 
Абурто Мартінез, колишній поліціянт, застрілив на 
передвиборчих зборах кандидата на президента від 
правлячої Інституційно-революційної партії Люіса 
Дональдо Кольосіо. Спостерігачі передбачають, що цс 
вбивство започаткує період політичної непевности в цій 
латиноамериканській країні, яка дотепер вважалася однією з 
найбільш стабільних у регіоні. Президент Мехіко Карльос 
Салінас прийняв рішення припинити передвиборчу 
кампанію і закликав народ „зберігати спокій" 

В ПРЕСОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ у ВІЛЬНЮСІ керівник 
литовської делегації на переговорах з Росією Віргіліюс 
Буловас сказав, що ..є підстави говорити про більш гостре 
наставлення Росії до Литви". Він підкреслив, що російська 
сторона свідомо гальмує практичне здійснення попередніх 
литовсько-російських домовлень. зокрема в ділянці 
економіки і торгівлі. Останнім фактом, котрий засвідчує, 
що Росія намагається змінити литовську внутрішню 
політику, є відмова росіян повернути архіви, вивезені з 
литовської території в роки Другої світової війни. 

в НІМЕЧЧИНІ продовжуються акції протесту і масові 
безпорядки, спричинені курдськими імігрантами. яких у 
цій країні мешкає вже понад 400.000 осіб. У Франкфурті 
трос курдів обілляли себе бензиною. щоб самоспалитися. 
Тепер вони перебувають у шпиталі вдуже тяжкому стані. В 
Берліні, Кельні, Бонні, Кілі, Гамбурзі, Бремені й інших 
містах курди забльокували дороги старими автовимн 
колесами і попідпалювали їх. Під час вуличних сутичок 
тілесні ушкодження дістали понад 80 поліціянтів. Мініс-
тер внутрішніх справ Німеччини Манфред Кантер заявив, 
що деякі учасники безпорядків будуть вислані з країни як 
небезпечні для оточення елементи. 

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ МАСОВІ виступи французьких 
студентів проти політики уряду Едуарда Баллядюра. 
Головна їхня вимога — скасувати рішення про запровад
ження так званих „контрактів на приєднання до професій
ної діяльности", які передбачають зменшення платні для 
працюючих студентів. Працедавці дістали право платити 
студентам на 20 відсотків менше, ніж постійним працівни-
и м за ту саму роботу. Найчнсельніша демонстрація 
відбулася в Ліоні, де в антиурядовому виступі взяло участь 
3.Q00 студентів. Як і слід було очікувати, вуличні акц& 
перетворилися у сутички з поліцією, розбиття вітрин у 
кр«мницях, перекидання і підшиповаввя авт. Поліція 
арештувала до ЗО ваМільш екстремістсиях 

Київ (Р. Р). — Ту у неді
лю. 27-го березня, грома
дяни України обирали но
вий парлямент. Згідно з 
повідомленням Всеукраїн
ського пресового центру 
..Вибори-94" за станом на 4-
ту годину по полудні, пере
січно понад 60 відсотків 
виборців по Україні взяли 
участь у виборах. Україн
ське Незалежне Інформа
ційне Агентство Новин та 
Центральний виборчий ко
мітет повідомили, що із 450 
округ вибори відбулися в 
445 округах, тобто 98,9%. 

Уночі та вранці 28-го бе
резня надійшли результати 
перших підрахунків голо
сів У першій рунді пере
могли: у Києві — голова 
Центру Ринкових Реформ 
Володимир Лановий, голо
ва Української Правничої 
Фундації Сергій Головатий, 
у Львові голова Фонду 
Підтримки Реформ Віктор 
Пинзеник, голова Українсь
кої Консервативної Респуб
ліканської Партії Степан 
Хмара, колишній депутат 
Верховної Ради академік 
Ігор Юхновський, голова 
Всеукраїнського Товарис
тва „Меморіал" Лесь Та-
нюк, колишній народний 
депутат України і член 
УРП Ігор Коліушко, ко
лишній депутат України 
Ярослав Кендзьор, колиш
ній депутат України Ми
хайло Косів. На Тернопіль-
ШнІЙ~^Г0П0» НРУ Bttee' 
лав Чорновіл. (отримав 
62.59t голосів), голова об
ласної організації УНА-
УНСО Юрій Тима; на Во
лині начальник Управ
ління військової розвідки 
Олексанлер Скіпальськнй. 
колишній член ПрезидіїВер 
ховноі Ради України Павло 
Віцяк, у Закарпатті — мі-
ністср транспорту Орест 
Климпуш, в Одеській об
ласті секретар обласного 
комітету Компартії Укра
їни Михайло М'ястківсь-' 
кий, в Чернігівській області 
— колишній голова Верхов
ної Ради Іван Плющ (наб
рав майже 72% голосів) і 
голова Союзу Промислов
ців і Підприємців Леонід 
Кучма (понад 90% голосів); 
в Донецькій області в пер
шому турі переміг підпри
ємець Свгсн Щербань, ко
лишній народний депутат 
України Олексій Шеховиов. 

перший секретар ЦК КПУ 
Петро Симоненко. 

До другої рунди за непов
ними підрахунками вий
шли: Іван Салій. член УРП 
Олег Данилейко, Костян
тин Морозов, голова Спіл
ки Адвокатів Віктор Мед-
всдчук, Іван Заєць. Олек-
сандер Бондарчук, міністер 
охорони довкілля Юрій 
Костенко, голова спожив
чого товариства „Мерку
рій" Семен Юфа. голова 
Всенародного Р^ху Украї
ни Лариса Скорнк. Олек
са ндер Гуднма. член НРУ 
Дмитро Чобіт, член УРП 
Ревачук. від позапартійно
го об'єднання „Нова Хви
ля" Тарас Стецьків. Ірина 
Калинсць, перший секретар 
Львівського Обкому КПУ 
Олександер Голуб. Олек-
сандер Шандрук. Микола 
Горинь, Олександер Лаврн-
нович, Сергій Жижко, мі
ністер економіки Роман 
Шпек, Василь Гречаник, 
радник Президента Антон 
Бутейко, академік Микола 
Жулинський, колишні де
путати України Микола Баш 
кіров, Микола Білобльоць-
кий, Іван Грнцай, секретар 
Миколаївського обласного 
комітету КПУ Вілія Позд-
никіна, радник Президенті . 
Валентин Симовенхо, жур- . 
наліст Володимир Курів» « 
ний. член ЦК КПУ Сергії -
Драгомирсцькнй, Віталій 
Дудченко, голова ..БЛАС-
}С^<Ш1Г Памо КудаиДц^ 

Штейман, колишній гене
ральний прокурор Віктор 
Шишкія. Володиміф Пи-
липенко. член КПУ Едуард 
Гурвіц. Олексій Костуоєа, 
Володимир Гриньов. Вале
рій Мешеряков. Віталій Ма 
сол, Михайло Туш, Вітольд 
Фокін, Сергій Кирячешю. 
Михайло Ковалко, Петро 
Василннка, Владислав Та-
рашевський. Юхим Звягіпь-
ський, Георгій Буйко. Ва
лентин Ландих. Олексан
дер Шаповалов, Микола 
Сургай, Валерій Кудінов, 
Михайло Крилов, Б(фнс 
Кожевніков, Вадим Чущіуи, 
Олег Панасовський, Тетяяв 
Киосльова, Вале|»й Бабич. 

Міжнародні спостерігачі 
від НБСЕ, які відвідали 16 
виборчих дільниць, вясжь 
вили керівництву Централь 
ної виборчої комісії саос 
задоволення організацією і 
проведенням виборів. 

В АМЕРИЦІ 
МИНУЛОГО ЧЕТВЕРГА, 24-го березня члени Палати 
Репрезентантів, здивувавши самих себе, великою більшіс
тю голосів схвалили законопроект, у якому вимагатиметь
ся від лобіїстів звітування скільки грошей вони видають, 
щоб впливати на рішення Конгресу. Крім того, пропону
ється зовсім заборонити їм пригощати та обдаровуватя 
конгресменів. Це рішення зроблено голосами 315 до ПО і 
на думку багатьох аналітиків є воно однією з вайсальві-
ших спроб обмежити вплив грошей на законодавчі 
рішення. 

ПЕНТАГОН ПЛЯНУЄ посилити американські в 
Південній Кореї, якщо Організація Об'єднаних 1 
рішить застосувати економічні санкції супроти Г' 
Кореї. Секретар Департаменту оборони Вілліям Перрі 
також підтвердив, що ЗСА післали до Південної Koipd 
повітряно-оборонні ракети „Пейтріот" і переведуть 
запляновані спільні військові маневри, бо Північна Корея 
відмовила міжнародним інспекторам докінчити перевірку 
нуклеарних комплевсів. Реагуючи на це, Піввічва Кореї 
загрозила, що заатакує Південну Корею, якщосупроівнеї 
буде застосовано економічні санкції, бо це вони увавсвтв-
муть „виповіджеяням нам війни". 

,4<Е ЗВАЖАЮЧІЇ НА політичну та економічну веств-
більвість у державах колншвього СССР. адерві озбросвия 
Білорусі. Казахстану, Podi та України с під надііімо 
ковтролею" — сказав пісяя cBod поізлкв до ввщезгадвавж 
країн секретар Департаменту оборояв Вілліам IIcppL 
Після розмов з військовим керівництвом і відвідвавмі 
ядерних об'єктів у тих країнах, В. Перрі уавжае, « в 
„загроза терористичних актів на «яервях об'атвх, а і я а м 
можливість випадкового запуску ь 
балістичної ракети с мініввимовм". 

ЖЮРІ ПРИСЯЖНИХ у ГеІвсвіллІ, «upL. 
Гародда Роляіяіів тшвттл у ~ 
иеріші 1990 року, ВДнщю ві 
вамагаються вредставвтя і о г о Лтк^вЛт 
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Росія і МАТО 
Дуже швидко після підписання у 1945 році 

Потсдамського договору, який закінчив Другу 
світову війну, західні альянти переконалися, що 
гітлерівського диявола прогнано сталінським 
Велзевувом Стал іни зламав основну точку 
Ялтинського договорення, що окуповані німця
ми держави відзискають свою демократичну 
незалежн ість , н імецьку о к у п а ц і ю зам інив в 
окупацію совєтську і всі ті країни включив у 
свою диктаторську комуністичну систему. Не 
вагався теж одверто заповідати збройний похід 
СССР до Атлантійського океану, Америка, яка 
після Ялтинської конференції тотально здемо-
білізувалася, почала мерщій дозброюватися і в 
1949 році зорганізовано Північно-Атлантійський 
оборонний пакт, за початковими англійськими 
л і терами НАТО Так розпочався був пер іод 
, .холодної в ійни" , зак інчений під к інець 1980 
років, ще за урядування Міхаїла Горбачова. Його 
заява на конференції на вершинах з Джорджом 
Бушем на острові Мальта, що СССР перестає 
ворогувати із західнім світом і признає ,,мирне 
співіснування" з ним було формальним закін
ченням , . холодно ї в і й н и " , — насправд і вона 
з а к і н ч и л а с я з у с а м о с т і й н е н н я м ус іх шести 
Сателітних держав — Чехо-Словаччина, Східнн 
Н і м е ч ч и н а , П о л ь щ а , М а д я р щ и н а , Р у м у н і я і 
Болгар ія , — з їх у с а м о с т і й н е н н я м перестав 
існувати так званий Бльок Варшавського Пакту, 
антипод НАТО. Логічно. НАТО, як бар'єр проти 
совєтського імперіялізму, втратило рацію існу
вання. Але всі його членські країни заявилися за 
збереження надалі НАТО з тим, щоб надалі воно 
цікавилося більше політичними справами, як 
в і й с ь к о в и м и . У е и к о н у в а н н ' тієї міс і ї Н А Т О 
проголосило ,,партнерство" з кількома держа
вами Центральної і Східньої Европи: з Чехією, 
П ольщею, Мадярщиною та Україною т а участь 
збройних частин отих країн у спільних маневрах 
з в і й с ь к а м и Н А Т О , але це ще не є гарант ія 
безпеки для , . п а р т н е р с ь к и х " держав . Повне 
членство в НАТО є такою гарантією, бо там 
обов'язує принцип: один за всіх і всі за одного. 

У минулому тижні перебував у Москві новий 
секретар оборони ЗСА Віліям Перрі і в розмовах 
з р о с і й с ь к и м и членами державно ї в е р х і в к и 
виринула теж концепція тіснішого зв'язку Росії з 
НАТО. Але всі ті представники Росії, як про це 
інформує ,.Ню Йорк Тайме" з дати 17-го березня 
ц. p., рішуче відмовилися від ..партнерства" з 
НАТО та вимагали прийняти Росію, як повно
п р а в н о г о члена Н А Т О , бо Рос ія , мовляв, це 
вепикодержава і не можна ставитися до неї. як 
країни другого ступеня. 

М о ж н а с у м н і в а т и с я , чи членськ і кра їни 
НАТО поквапливо погодяться прийняти до себе 
Росію, бо це трохи нагадувало би дитячу бійку, 
як-то стадо овець рішили запросити до себе в 
гостину — вовка. Всесвітня історія знає різні 
дива і не тільки історично ворожі Німеччина і 
Франція стали союзниками, але подібне стало
ся з Польщею та Україною. Зрештою, у Росії є 
сильна внутрішня опозиція проти членства в 
НАТО. бо російські націоналісти бояться, щоб 
оте членство не дало Заходові права втручати
ся до ,,внутрішніх справ" Росії 

В інтересі України лежить все. що протиді
яло б ростові російського імперіялізму Тому у 
теор і ї членство Росі ї в НАТО не ш к о д и л о б 
Україні, якби не сумний досвід історії, що Росія 
п ід фірмою СССР ламала всі договори і що тому 
дуже сумнівно, чи вхід Росії до НАТО мав би 
позитивний вплив на настрої в Росії. Покищо все 
це ще тільки теоретичні комбінації. На першому 
плямі Росії, як і в Україні, — є економіка. Погана 
тамтешня економічна ситуація скріпила позицію 
проти демократичних і економічних реформ — у 
користь неділимського і комуністичного табо
рів: там все ще все вариться. 

В НАЙРОБІ, СТОЛИЦІ Кеші, відбулися пп)егомри між 
лідер«мі 15 сомалійських військово-політнчннх організа
цій. Документ про прнпивевня вогню на всій території 
Омцалй і добровільне роззбросння військових формацій 
підгаїсаля два найголовніші представники ворогуючих 
^іірія — генерал Мохаммед Фараг Айдід і тимчасовий 
іфезндеят країни Алі Магді Мохаммед. Згідно з угодою, 
15-14» травш цього року в Сомалі! відбудеться сщціяльяа 
МЦрш во^фереяціч. ва якії ^уде вибрано BQBOTO презнпен-
-т і гідвпцс^вдвта. а ущкптарйзалчеао вра^еер-шйкктрл 
у^вщ Biiî iiBBw muHjmi-, 

Намагаючись зрозуміти 
природу популярности Л. 
Кучіии в передвиборчій Ук
раїні я відкинув усі ВІДОМІ 
аргументи I прийшов до 
висновку, шо відповідь по-
лягас ні в чому іншому, 
лише у його прізвищі. Куч
ма цс щось дуже наше, 
нашона і̂ьнс Відразу перед 
очима виникають відомі 
портрети Івана Богуна, Мак 
сима Кривоноса, Івана 
Франка, Тараса Шевченка, 
Симона Петлюри всі в 
кучмах! Чис тут серце не 
озветься в грудях на цей 
рідненький атрибут' Укра
їнський сантимент до шап-
ки-кучми просто не міг об
минути Л Кучму І тепер 
його вважають головним 
претендентом на майбут
нього українського прези-
лента. 

Куди ВІН поведе.' Втім, цс 
пусте іапигання Ніякого 
чуда не станеться, адже в 
буденному ЖИТТІ діють, ус-
ВІЛОМ.1ЮСМО ми цс чи НІ, 
певні закономірності. Нап
риклад, людина, що вік зві
кувала у степу, не може 
бути добрим провідником у 
ЛІСІ Провадити цс зав
жди оіначаг вертатися у 
знаний СВІТ, V власний дос
від. Непальські шерпи ви
росли в горах, тому вони 
провадять альпіністські ек
спедиції. І з ескімоса, який 
радитиме африканцям, як 
вони мають себе вести у 40 

ПІД КУЧМОЮ? УКРАЇНО. 
ПОШУКАЙ СОБІ ІНШОЇ 

ШАПКИ! 
І 

ступенсву спеку, люди смі»-
тимуться. 

Тим часом в Україні ~ не 
до сміху. Тут уже третій рік 
поряд живуть і працюють, 
кожен на свій лад, і „афри
канці", і „ескімоси". Одні 
розуміють час як гаряче 
літо українського відро
дження і щосили рвуться 
вперед — з вірою, що Ук
раїна володіс достатніми 
матеріал ьними, інтелекту
альними і духовними ресур
сами для свого воскресін
ня. Для ІНШИХ зима кому
нізму минула тільки у ка
лендарному, формальному 
розумінні, вони не певні, що 
морози не вернуться, й то
му не квапляться скидати 
московських ..фуфайок" зі 
своїх рабських плечей. 

Л Кучму іфислала ціл
ком ,,третя" держава — 
віікьково-промисловий комл 
лекс Тут, у специфічних 
умовах, й зформувався ха
рактер майбутнього пре
м'єра і його світогляд, піз
ніше названий просто і 
скромно — ..кучмЬмом". 
Однак у пісііяфокінському 
хаосі ніхто не мав часу вда

ватися до гснези цього най
новішого „ізму". Всі або 
майже всі — навіть Чорно-
віл, навіть Хмара! — покла
лися на Л. Кучму, маючи на 
увазі ті його позитивні ри
си, що в них, мов цукерка в 
розмальованому папірці, 
була загорнута його полі
тична сутність. Те, що ра
ніше npew'q) керував раке
тобудівним підприємством 
означало: він звик до по-
військовому регламентова
них стосунків, до твердої 
дисципліни, до порядку. А 
після Фокіна Україна ні
чого так не потребувала, як 
дисципліни і порядку. Іде
альний образ геть роз
чулив українську спільно
ту в момент переходу Л. 
Кучми від будівництва ра
кет до будівництва держа
ви. 

У першому ж виступі пе
ред Верховною Радою но
вий провідник Уряду не 
добирас льояльних висло
вів: ..Економічна ситуація 
страшна і далі буде погір
шуватися" Нардепи, що 
праві, що ліві, сяють від 
щастя: нарешті масмо чес

ного прс*л'ср*\. Друга заява 
ще більше вражаюча: гро
ми і блискавки мече Л. Куч
ма на адресу мафії Який 
сміливець! А прем'ср-мі-
ністер вже просить, рефор
матора Ланового, що його 
колись вигнав Фокін, далі 
працювати над новою еко
номічною програмою, до
бирає у своє оточення мо
лодих, ініціятивних дорад-
ннків-ринховнків — Тара
са Стецьківа, Сергія Осику, 
Зіновія Ткачука. Ніхто не 
сумнівався, що Україна як 
не вже, то принаймні зав
тра, відразу зранку, зру
шить з місця, відійде від 
краєчку прірви. 

Але назавтра ..чесний і 
сміливий" прем'єр мстою 
своєї першої урядової візи
ти обирає Москву, зустрі
чається з президентом Єль-
цином і на прапорі „кучмЬ-
му" з'являється „не лише 
економічне" гасло: „Росію 
та Україну об'єднує не лише 
економіка, але й глибокі 
корені, починаючи від Ки
ївської Русі. Про це повин
ні усі пам'ятати". Українці 
вдали, ніби не дочули — не
коректно ж чіплятися за 
псрш-ліпшс нсвда,-іе слово, 
та й світ колотиме очі: якщо 
вже не Кучма, то хто вам 
вгоднть? От що значить 
образ людлни діла! 
Що хочеш. Кучмо, говори, 
лише дій! 

Закінчення буде 

На третьому році фор
мальної незалежности полі
тичне обличчя Бьюрусі на-_ 
бирас щоразто більш про-
московського забарвлення. 
Комуністична номенкляту-
ра. яка НІКОЛИ не випусти
ла і рук важелів влади, але 
не зна.іа як її використати, 
тепер побачила розв'язку 
економічної кризи у пово
роті до минулого централі-
юваного в Москві устрою. 
Не будучи спроможним 
справитись з економічними 
реформами, уряд Вячесла
ва Кебича погодився пере-
.шти Москві таку основ
ну прерогативу державної 
сам їх: тій пости як емісія іро 
шей З введенням в обіг на 
території Білорусі росій
ською рубля, білоруський 
рубель, популярно званий 
..зайчиком", мас бути вимі
няний у відношенні один до 
одного. Слід пам'ятати, що 
на початок березня офіцій
ний курс білоруського ..зай
чика" був 6.20 за один росій
ський рубель Гаким чином, 
незважаючи на досить для 
неї дорогий кошт цього рі
шення. Росія поставила Бі
лорусь як приклад всім ін
шим колишнім республікам, 
а насамперед У країні, як по
винна розвиватися ..спів
праця" на цілому тсрені 
колишнього СССР 

Із відсуненням з посту 
голови Верховної Ради Бі
лорусі Станіслава Шушке-
вича, що сталося зараз піс
ля візити в Мінську прези
дента Висіла Клінтона, вся 
влада в державі залиши-

!Миколя Світу» 

БІЛОРУСЬ: ПОВОРОТ У 
ТІНЬ КРЕМЛЯ 

лася в руках Кабінету мі
ністрів, який мало відрЬ-
няється своїм складом від 
Центрального Комітету 
Комуністичної партії Біло
русі з років 1990—91. Подіб 
но як тоді ЦК Комуністич
ної партії, так і тепер фрак
ція скритих і явних кому
ністів домінує у Верховній 
раді, забезпечуючи прем'є
рові Кебичеві вільну руку у 
веденні державної політи
ки. Головним стрижнем йо
го політичної сили є депу
татська фракція „Білорусь" 
що створилася восени 1991 
року з комуністів, які ..про 
форму" заяви і̂и про свій 
виступ з партії. їх підтри
мують група ..Союз" На
родного руху Білорусі, фрак 
ції військових ветеранів і 
явних комуністів. 

Демократична опозиція, 
що іі репрсзентус білорусь
кий Народний Фронт воро
же наставлена до комуніс
тичної номенклатури, але 
не всилі побороти її глибо
ко закорінсні впливи в усіх 
установах країни. Після від
сунення Шушкевича з го-
ловства у Верховній раді, 
лідер опозиції Зіяй Пазняк і 
його союзники з Білорусь
кої Соціял-Демократичноі 
партії стали об'єктами нес
тримних атак з боку проко
муністичної більшости у 
Верховній раді Білорусі, на

чебто вони були винними за 
всі недоліки в державі. Дех
то вважає, що всі ці захо
ди номснклятурного апара
ту пов'язані з підготовою 
виборчої кампанії, прогно
зуючи, що вибори до Вер
ховної ради мали б відбу
тися ще до кінця цього ро
ку. Якщо б так сталося то. 
за сьогоднішніх умов, ос
новну більшість мандатів у 
Верховній раді здобудуть 
прибікникн Кебича і відкри
ті комуністи, тим биіьше, 
що їх попруть їхні колишні 
,,побратими" з Москви. 

Можливий також дещо 
інший варіант, якщо пре
м'єр з його кабінетом рі
шаться схвалити поправ
ку до конституції, щоб ство
рити пост президента рес
публіки. Розраховуючи на 
тимчасовий зріст своєї по
пулярности серед населен
ня завдяки введенню росій
ського рубля з його силь
нішим вимінннм курсом, 
Кебич постарається, щоб 
Верховна рада прийняла 
закон про президентські 
вибори, які він сподіваєть
ся виграти. За всякими поз
наками новий голова Вер
ховної ради Мєчислав Гриб 
має свої амбітні плани і 
може ста ги сильним супер
ником у президентських 
виборах. Не дармують та
кож крайні екстремісти, як 

про цс свідчить факт зас
нування регіонального ко
мітету т зв. Ліберально-
Дсмократичноі партії Вла-
діміра Жириновського. Іні
ціатор комітету, Віктор 
Подвольський. твердить, 
що програма його партії 
зближена до програми бі
лоруських комуністів, які 
боряться за вшбудову Со
вєтського Союзу, з тою 
різницею, шо він змагати
меться за перетворення Бі
лорусі в ,,північно-захіл-
ній край Росії Жириновсь-

Тим часом Кебич і його 
команда „годує" населення 
Білорусі обіцянками про 
майбутні користі-з інтегра-
щі в єдину рублеву систе
му 1 в єдиний з Росією еко
номічний простір. Мас рап
том з'явитися дешевша бен-
зина, буде забезпечена дос-
тава природного газу для 
індустрії, станс нормаль
ним темпо праці фабрик, не 
будуть більше вивозити в 
Росію білоруські харчові 
продукти. Так. і подібні 
обіцянки макїть витворити 
носталгію за старим ладом, 
коли „жити було веселіше" і 
тим самим забезпечити 
..партії владу", себто екіпі 
Кебича, перемогу в черго
вих виборах 

Будь-які користі для бі
лорусів будуть, мабуть, ко
роткотривалими, бо для 
інтеграції в єдиний еконо
мічний простір Білорусі ко
нечно треба буде приспі-

fЗакінчення на стор 3) 

НА МИСТЕЦЬКІ ТЕМИ 

Павло Лоавта 

Вітаємо „Мистецькі СтудіГ 
Це ж не про перше число 

„Мистецькі СтудіГ тут йде 
мова, а радше вже про два-
три числа в одному примір
нику. Перше видання поя
вилося ще в 1991 році у 
Львові, і останнс, так довго 
очікуване, щойно вийшло 
на початку цього 1994 року. 
Тут непотрібно відповідати 
на питання, чому так довго 
взяло надрукувати наступ
не число? Всі ми знаємо про 
непегкий час тепер в Украї
ні. Радіймо з того приводу, 
що новий примірник „Мис
тецькі СтудіГ все таки по
бачив світ, бо дійсно, він 
належить для всіх, які ці
кавляться образотворчим 
мистецтвом і культурою 
взагалі. Він же ж належить, 
з моєї точки зору, до необ-
хідности, бо Львів пережи
ває трансформаційний час, 
який зафіксовується на сто
рінках хоч би цього часо
пису, з надією на краще 
майбутнє для української 
культури. 

Коли читаємо в редак
ційній статті п. 3. „і знову — 
на роздоріжжі...", вигля
дає, що не всі гаразди спіт
кали при всіх змінах з одно
го ладу в другий і наше 
культурне життя. Редакцій
на обвинувачує тих чинов
ників і „псевдодіячів" дер
жавної структури, які ще й 
сьогодні своєю бактерією 
заражують усі паростки но
вого життя, відродженого 
весною. 

Зміст журналу Клюбу Ук
раїнських Мистців (КУМ) 
поділений на такі розділи: 
,,Ми", ,,Процес", ,,Доку
менти і долі", „Постаті". 
..ЮвілеГ, ,,Іптетогіат''та 
на багато інших. З друко
ваних тут рядків довідує
мось не тільки про твор
чість сучасних молодшого 
покоління мистців Львова 
— керамістів, живописців і 
фахівців мнстецтва.^але та
кож про працю мистців у 
діяспорі, а саме про Петра 
Андрусіва, Михайла Моро-
за, Галину Новаківську. Пе
регортаючи сторінки жур
налу, а їх нараховується 
160, надибаємо навіть стат
ті про Рубенса і Бсйкона -
найбільшого англійського 
живописця-модерніста су-

Про сумну і трагічну до
лю таких художників, як 
наприклад: Павла Ковжу-
на, Василя Кричевського. 
Володимира Січинського, 
Петра Холодного старшо
го та інших, які рятуючись 
віа репресій з боку кому
ністичного уряду в тридця
тих роках перейшли із Схід
ньої на Західню Україну, 
довідуємось із статті Ольги 
Ери. Трагічна смерть спіт
кала ще молодого, бо лиш 
34-річного мистця Володи
мира Моргуна, якого куля 

пострілом рушниці „ком
партійного мисливця" за 
дикими качками вбила тоді, 
коли він плавав в одному з 
озер Полісся. Під кінець 
цієї статті пера Ярослава 
Кравченка (його батько Ок
рім Кравченко — худож
ник, навчався у Михайла 
Бойчука(під знаком питан
ня є й таке: (Дивний збіг 
обставин, а чи продумана 
оперативність?) Але відпо
віді, дорогі читачі, шукай
те вже самі. 

Чи всім нам відомо, чи ні, 
коли трагічно у Львівській 
картинній галерії, також від 
пострілу пістолета грабіж
ника, загинув у квітні 1992 
року, Дмитро Шелест, то 
все таки про нього в цьому 
числі журналу знайдено ана 
лізу його широкогранноі 
діяльности. Бо якже мож
на так скоро забути цю по
дію, яка потрясла серця і 
душі нам багатьом. Д. Ше
лест, хоч і не українсько
го походження, але Галина 
Дергачова завдала собі ба
гато труду, щоб насвітлити 
і вірно оцінити не абияку 
втрачену особу. Тут вона 
нас знайомить з біографіч
ними даними Д. Шслеста, 
його навчанням, початка-
ми фахової праці в гале
рі! та, як висококваліфіко
ваного знавця західиьоев-
ропейського мистецтва, з 
активною і відданою пра
цею для справи української 
культури. 

Про неймовірний злочин 
Василя Любчика в 1952 ро
ку, тоді заступника дирек
тора Національного музею 
у Львові І. Свєнціцького, 
який за наказом партії та 
якоїсь ,,Експертної комі-
сіГ призначив на спалення і 
знищення багато мистець
ких творів цього ж музею, 
довідуємось від автора стат 
ті Івана Гречка. Хоч це не 
перша тільки його інфор
мація про музейні втрати 
експонатів мистецтва, бо 
про цей ганебний вандалЬм 
довідуємось з детальнішим 
описом акції від Василя 
Єдинака з альманаху „Єв
шан-зілля", ч. 2, з 1988 року, 
та все таки вона варта того, 
щоб нам пригадати про цей 
незаконний акт, яким зни
щено близько 315 мистець
ких творів українських мнст 
ців з такими прізвищами, як 
М Анастазієвського, О 
Архипенка, М. Бойчука, Ю. 
Буцманюка, С. Гординсь-
кого, І. Іванця, О. Курила-
са, О. Новаківського, П. 
Холодного старшого та ба
гатьох інших. 

У журналі знайдемо ба
гатющий матеріал автора 
Олега Ф. Сидора — мис
тецтвознавця про Святу Со
фію в Римі, невтомну пра-

іЗакінчення на стор. 3) 

Любов Колеяська 

КНИЖКА ПРО БАТЬКА І 
ТРАГЕДІЮ РОЗСТРІЛЯНИХ 

МРІЙ 
І 

Книжка Марти Замори „Один із сорок мільйонів", що 
появилася минулого року у Львові, на перший погляд, 
скромна, невеликого формату, без пишних витиснених 
юлотих літер на обгортці, одне слово, нічим не приваб
лює читача. У ній всього — 182 сторінки, видана циклости-
лем, а тираж її мінімальний, бо лише 50 примірників. Та 
всупереч слабій відбитці літер, кожна чергова сторінка 
зацікавлює змістом, розкривається перед читачем майже 
невідомими подіями, замряченими залізною завісою 
колишнього СССР, і виразніше зарисовує досі завуальо
ване там політичне тло, та й в додаток до цього з кожного 
її рядка б'є, струменіє, велика пошана і любов авторки до 
батька, який власне був - „один із сорока мільйонів", що 
віч-у-віч зударився із жорстокою дійсністю, справжнім 
обличчям совстської системи, її ненавистю до всього 
українського, а також її лицемірством, бо назовні, перед 
світом, проголошувала забріхані гасла про добротну 
українізацію, творення (хай і ..радянського), уряду, 
засновування українських товариств, організацій, взагалі 
зцілення життя української спільноти, її окремішньоі 
культури. Це й зловило у зловісну пастку сотні українців, 
здебільшого інтелектуалів, яким була осоружна польська 
влада (для прикладу з-поміж багатьох — родина Круше-
ЛЬНИЦЬІ|ІХ). 

Коли ще про М. Замору — кілька слів, то вона виіхала 
з Галичини восени 1923 року із своїми батьками і старшим 
своїм братіком Євгеном, з яким О в'язали всі р о т сердечні 
стосунки. Продовж років вона булв доцентом політехні
ки і завідувачем катедрв ьіеталофіяіки та матеїгіажпвав-
ства у Львові. Сьогодні вона — пенсіонерка і далі 
арожявас у Львові Коли за шшдуваяна Mixidja Ґорбачо-
ан прнішиюсв гасло: Л'лвагістьІ перебудом". що Іого він 

кинув поміж народ, цього вхопилася М. Замора і почала 
„Пошуки" (так і називається один із розділів книжки) за 
слідами свого батька під час його перебування в Україні 
(1920—30 роки). Картини з його життя, а зокрема П родини 
вона викарбовує щирою, безпосередньою мовою і 
незвичайним теплом. Але й розкриває перед читачем про 
тодішню українську громаду, навіть те, що на перший 
погляд, могло б здаватись негативним. І в цьому саме сила 
цієї кнюкки, ще й пребагатої у цікавий фактаж. 

Щоб зразу ближче можна було познайомитися з 
авторкою, щоб можна всеціло збагнути суть цього 
видання, процитуємо кілька рядків, що їх пише авторка в 
слові ,До читача": 

„Федір Павлович Замора, мій батько, ніколи не був 
'славетним', ні 'знаменитим'. Ні один з тих епітетів, які 
звичайно читаємо в заголовках біографічних книжок, — як 
наприклад, серія 'Життя славетних', чи серія 'Жизнь 
замечательних людей', не моясна віднести до нього. Він 
був просто чесною, розумною і правдивою людиною, 
типовим представником західньоукраінської інтелігенції 
початку XX століття, яка, воодушевлена ідеями Івана 
Франка, присвятила себе служінню своєму народові. І 
долв його і сімі також, на жаль, була типовою для цієї 
іктелігенціі. Він був, так би мовити, одним із багатьох 
'героїв свого час/. Ось чому я й вирішила написати цю 
кишку своїх споми^ про (^тька, щоб нею внести хоч 
невеликий вклад в таку собі майбутню серію 'З життя 
невизначних людей', яка б наскільки можна правдиво 
освітлювала прожиту епоху". 

Микола Литвин, кандидат історичних наук, науковий 
співробітяик Інституту Суспільних Наук АН України у 
своєму вступному слові — „Повернення", впроваджуючи 
чнгача в позяайомлеявя b Федором Заморою, — який 
належав 'До когорти борців-українців, непересічна 
постать якого, ва исаль ще й досі невідома широкому 
загалу*. У 1988 році Комітет Державної Безпеки УССР 
вядвв обвняувачеяна проти п'ягвдесятн членів ьсітичвого 
„Ухраівсисого Центру" — поміж яквші був і педагог Ф. 
Замора. Сьогодні ЦІ безпідставні обаянуваченна знато і Ф. 

У дмипому М. Лжтшш оозваїомлюс чнтача b М. 
'Зшмрою. „9-від otpft акої внішяа кшті-сповідь про 

батька, книга-документ про непростий, драматичний 
період України — час національного пробудження краян, 
визвольних змагань", рівночасно час — жахливого голоду 
і сталінського геноциду, жертвами якого стало щонай
менше 40 мільйонів совстськнх громадян, за підрахунка
ми Роя Медведева. 

У наступних рядках свого вступного слова М. Литвин 
висловлює сподівання, що книжку цю „із хвилюванням 
прочитає допитливе українство по обидва боки Збруча, 
який, переконаний, уже ніколи не буде шматувати иавпіл 
українську землю". 

Що особливе цікаве, у цьому виданні, на думку М. 
Литвина, — це тодішнє оточення, а точніше, — як він пише 
— „громадеьке побратимство Замори. У студентські 
роки, коли він очолював Академічну Громаду і Українсь
кий Студентський Союз, це юні академіки Ярослав 
Очинський. Адам Коцко. Лесь Курбас, Іван Крип*якввич, 
Дмитро Вітовський, університетський професор Кирило 
Студинський. У складі Національної Ради Західньо-
Українськоі Народної Республіки, він розробляв нове 
шкільне законодавство із Олександром Барвінськнм, 
Антоном Крушельницьким. Далі — військові походи у 
складі УГА—ЧУГА пліч-о-пліч b Антоном Кравсом. 
Сеяем Горуком, Никифором Гірняком, Петром і Тарасом 
Франками. Очолюючи влітку 1920 року Тернопільськив 
ревком, не раз дискутував b Володимиром Затонсьхям. 
Згодом, уже в радянській Полтаві провів не одну годину за 
шахівницею b Антоном Мапфенком. окремі педагогічні 
погляди якого не сприймав... Останній арешт Замори 
співпав b великим сіьіеіннм св>том-я>ібним весіллям. 
Наприкінці 1937 року його не стало. На жаль, місце стратн 
і поховання цієї людпш встановнтя не вдалося. Як і 
багатьох його побратимів. Надіюсь, .покищо". І за 
письменником Андрієм Чайковськнм, М. Лнтвян вважає, 
що конечно писати спомини, особливо, коли вона ьоють 
загальний інтерес. Вони разом з Іншими „складати
муть хроніку-літошіс минулого". Характерязуючн хшшху 
М. Замори. М. Лктвнн твердать. що ,.Ь таких сімейнп 
хронік і повинна бути напнсана тисачолітна історії 
України". 
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В Сакраменто, столиці 
Ка -̂пфорнй, мсноина Ук
раїнсько - Американська 
Академічна Асоціація, шку 
очолив д-р Олесь Накло-
вич при співучасті проф 
Юрія Олійника й шж Бог
дана Старожука 

Протягом багатьох років 
історія України як нації і 
держави була фальшована і 
тенденційно перекручена 
нашим ВІД віків ворогом 
Росією, особливо больше-
внцькою 

Завданням і мстою нашої 
асоціяціі с імжити текст 
історії Східньоі Европи, 
передусім нашої батьківщи
ни, в середніх школах Ка
ліфорнії.опертих на історич 
них фактах, а не на кому
ністичній пропаганді Рів
ночасно підкреслити націо
нальну рпницю МІЖ наро
дами українським 1 російсь
ким 

Нав'яіано в тій цілі кон
такт 1 керівником каліфор
нійського Стсйтового де
партаменту освіти д-р Дія-
ною Врукс, яка тайняла ду
же позитивне становище до 
наших іавдань Вона радо 
співпраткн ) нами своїми 
порадами і інформаціями 
Також поінформували ми 
про нашу працю директо
ра Американського това
риства ро івитку слов'янсь-
itHx студій л-р Дороті Еткін-

сон. 
Асошящя вислала відпо

відні інформації, документи 
і кннжЕН до істориків і ке
рівників освіти у ЗСА. Під
тримуємо зв'язки з Гарвар
дським університетом, Ін
ститутом Досліджень Ук
раїнознавчих Студій Ми 
вдячні Лідії Стецик за ін
формації і документи а та
кож книжки, зв'язані з по
трібною для нас темати
кою Ми постійно є в кон
такті з різними універси
тетами по цілій Америці 

Працюємо разом з ви
давництвами світової історії 
(підручників вживаних у 
публічних школах Каліфо-
рніО, які погодились пере
дати для перевірки україн
ським історикам Подаємо 
прізвища наших провідних 
науковшв, які безкоштовно 
обіцяли виконати таку важ
ливу для історії працю, -
професорів історії і геогра
фії на терені ЗСА і Канади: 
д-р Іван Решитар, мол , д-р 
Василь Дмитришин, д-р 
Любомир Луцюк, д-р Юрій 
Кннш, мгр Мирослав Дя-
ковський. д-р Пол Томас. 
Проф. д-р Євген Петрівсь-
кий, директор бібліотеки в 
університеті в Болдер. Ко-
льорадо. допомагає асоція-
шї в дослідженнях правди
вих фактів, зв'язаних з істо
рією і культурою нашого 

Українсько-А мериканська 
Академічна Асоціяція в Каліфорнії 

народу. 
Ми щиро дякуємо нашим 

науковцям за їхню співпра
цю з нашим товариством 

Голова нашого товарист
ва д-р Олесь Наклович при 
співпраці секретаря інж 
Богдана Сторожука і каси
ри мгра Юрія Олійника, 
віддав весь свій вільний час 
дослідженням за вірними 
джерелами нашої правди
вої історії Подивляємо йо
го завзятігь. енергію і силь
ну волю досягнути наміче
ну ціль 

Він старається доказати, 
що студії у виправленні на
шої історії допоможуть Ук
раїні закріпити новоздобу-
ту незалежність, а молодо
му американському поко

лінню дадуть нагоду зати
натися з правдивою історі
єю Східньоі Европи і Ук
раїни 

Д-р О Наклович в листо
паді 1992 року брав участь у 
конвенції Крайової радисо-
шяльних студій у Дітройті, 
у програмі ..Українці в Аме 
риці", яку підготовив д-р 
Мирон Куропась, взяли 
участь також чотири прелс-
генти українці з Америки і 
Канади, яких спонзорувала 
наша асоціяція. 

Також брав участь в ли
стопаді 1993 року у конвен
ції, яка відбулася в Нсшві-
,хті, Теннесі, у всіх сесіях, а 
головно в дискусії відносно 
можливих поправок у тепе
рішній версії історії Схід

ньоі Европи. 
Найважнішс длії' нашої 

організації с зустрічі в Сак
раменто з важними особа
ми у Департаменті Освіги. 
Якщо наші старання увін
чаються успіхом в Каліфор
нії, вони матимуть вели
кий вплив на інші стейти в 
ЗСА відносно змін у нав
чанні історії Схщньоі Ев
ропи 

Мета 1 завдання нашої 
організації пов'язані з кош
тами, а наші фінансові при
бутки — це членські внес
ки і добровільні датки на
ших мешканців у Каліфор
нії Джана Баца і д-ра Йо-
сифа Юніята 

Ми не забуваємо про на
шу відроджену батьківщи
ну, помогли її в 1991 році, 
коли було проголошено не
залежність, а в 1993 році, 
розуміючи ваг7 відповід
них підручників для вихо

вання нового покоління в 
Україні, ми переслали на 
руш Комітету допомоги 
Україні свою пожертву. 

За п'ггь років існування 
Украінсько-Американськоі 
Академічної Асоціяціі в Ка
ліфорнії нам вдалося збу
дити щораз більше зацікав
лення американського гро
мадянства Україною як не
залежною дсрясавою. Віри
мо, що правда переможе 
облуду і фалш. Відживе 
правдива від віків історія 
нашої нації і держави і по
може зайняти належне міс
це нашій Україні у вільно
му світу 

Зацікавлених нашою ор
ганізацією просимо зверта
тися на адресу Dr А Na-
klowycz, 4935 Fair-Oalcs 
Blvd.. Carmichael. Calif. 
95608; tel. (916) 482-0356 

Mrp Стефякія Мішкевич 

Світелко.. 
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цю й організаційну діяль
ність в ділянш мистецтва 
Софію Скрипник в Едмон
тоні, українське мистець
ке життя в галерії КУ МФ у 
Торонто та про п'ятидеся-
гилітню працю Ярослава 
Нановського в Національ
ному музеї 

Головний редактор журу-
налу Роман Ящв графік, 
живописець й історик укра
їнського мистецтва пише в 
цьому числі статті присвя
чені П Андрусіву і В. Яніву 
Геми історичного і сучасно
го мистецтва порушені та
кож в цьому журналі, як 
рівно ж і мистецькі техніки 
(Текстильні вибійкн-мальо-
ванки пера 1. Банах-Твер 
ДОХ.1І6 1 Рочсстеру, ЗСА. 
теорія, практика і про
блема),,Не все золото, що 
блищить", або ,,Гроші 
загроза мистецтву В 
Поповича, дивись на окре
мі його статті в журналі 
„Нотатки з мистецтва", Фі-
лядельфія) української та 
СВІТОВОЇ художньої культу
ри 

Врешті, хіба кожний чи
тач знайде щось для себе 
цікавого В цьому примірни
ку 1 матиме змогу належ
но оцінити його вартість 
Він Ілюстрований багать
ма чорно-білими і кольоро
вими репродукціями тво
рів різних мистців і то на 
кращому папері, ніж у пер
шому. Отож, приходиться 
нам ТІЛЬКИ з радістю приві
тати появу ягурналу „Мис
тецькі СтудіГ і за весь труд 
покладений у нього, хочеть
ся усім членам редколегії 
міцно стиснути руку і склас
ти гарячі слова подяки. 

Однак, не можу аж ніяк 
погодитися із так малесе
ньким друкованим шриф
том у журналі. Читається 
він з великою напругою 
очей і тому часто кидає 
охота статтю дочитувати 
до кінця. 

Минулого року відійшли 
у вічність два мистці, які 
творчо працювали на еміг
рації Перший з них, Свя
тослав Гордннський — по

ет, перекладач,літерату
рознавець, критик і мис-
тець широкого калібру, по
мер 8-го травня. Другий — 
Мирон Левицькнй — живо
писець, графік і письмен
ник, помер 17-го липня. На 
превеликий жаль, про їхню 
смерть немає найменшої 
згадки. 

Вкінці варто зауважити, 
що в перекладі з українсь
кої ,,г" на англійську не 
завжди буде правильйо, бо 
ім'я Ігор хай лишається 
Ihor, ане Igor і прізвище 
Миколи Голубця хай лиша
ється Holubec, а не Go-
lubcts, як подано в журналі. 

яка І 

Білорусь... 
(Закінчення ЗІ стор 2) 

шити ринкові реформи 1 
приватизацію, яка в більшо 
сті регіонів Росії поступи
ла досить далеко, а в Біло
русі практично не почала
ся. Отож припиниться сис
тема центральних замов
лень і державних кредитів, 
підприсмства не зможуть 
регулярно платити заробіт
ної платні, зростатиме нев
доволення з безробіття. Бі
лоруська номенклатура, 
десятиліттями понвикла бу
ла покірно виконувати до
ручення „старшого брата", 
навряд чи зможе швидко і 
рішуче переставитися на 
позиції реформаторів. По
літичний кошт інтеграції 
Білорусі дасться відчути ще 
швидше і рЬкіше як еконо
мічний і саме цей фактор 
матиме від'ємний ефект і на 
Україну. 

Початкові сподівання два 
роки тому, що взаємна спів-
пращі України і Білорусі в 
політичному і економічно
му аспектах стане ядром 
нового геополітичного ус
трою у Східній Європі себе 
не виправдали. Враховую
чи тепер уже недвозначний 
статус Білорусі як васаля 
Москви, Україна втрати
ла одного безпосереднього 
сусіда, з яким таги легше 
було протиставитися полі
тичним затіям „старшого 
брата". 

МАЛЯЙЗІЙСЬКІ ДЕРЖАВШ цензори заборонили в 
країні показ фільму американського режисера Стівсна 
Спілберга „Список Шіндлера". Прем'єр-міністер Малай
зії Матгір Мухамад відмовився назвати причину заборо
ни. Європейські газети пишуть з цього приводу, що іншого 
рішення годі було чекати, оскільки антисемітизм в 
Маляйзй розповсюджується останнім часом в державних 
ма штабах. 

ВИПРОДАЖ 
художніх картин та скульптур Із збірки 

бл . п. д -ра В А С И Л Я В Е Р Е Ш А 
в неділю 1(И« ЮПМЯ 1М« р. 

• вів ге*. їло - 2:00 по іммуяиі РГЯВДІИЧ шртмм 
• гоопе полуяиі ілтпфі • гмврм 

ОМУА 
ОВ'СДИАННЯ МИСТиЮ УКРА»4Ц» В АМСРИЩ 

1М2-пАа«ню 
Ню йорк. И. й. 10003 

з ВОЛІ Всавишиього, 2В-го л 
ПОДЯКА 

1993 року, В Гартфо(ійІ, Конм. відійшов у вічність, и 

МУЖ І БАТЬКО 

бл. п. 
о с и п ТЕСЛЮК 

майдорожчмй І имабутмій 

В пошані його паи'іітм, вислоаліосмо нашу бммвжму по
дяку рідним, прф<ят«пті І імайоиим, які н««ижаю«ім на жая-
пмву. смігоау «аивтіль прибули, щоби віддати саою оствиию 

Вмспоалмммо с«(>д*чиу подяку Петру ШагкаІ, О т 

І. ЯКІ приЬили ідвшкв рояміїв 3«-
иои І Ярослава Даргакм — смти, І Діяиа Дарган — дочка • 
Баффапо, Емілія Гарасимчук. наша 
прмЬІала а Ню Д ж * ^ І паравувла >» 
ДНІ І була для иас валикою підпорою, яку іМі так дужа погра
бували. Имюж, Ораств Фадун, товаришка нашої дочки Юлй 
КицІ, яка також приїхала 1 І̂ ю Джарві, щоби амасии слова ло-
лагші в наші сумом споанамі сарча, та Ьогдаи І Галина Мар
ків, прияталі родини, * Ню ГаАми, Коин. 

Вислоапюогю найіцирішу подяку всім, кто в часі нашо
го родинного горя І болю виявили стільки щирої готоаности 
прийти 1 поміччю, SB щирі вислови співчуття особисто, та-
лафомічно чи пистоано. 

Вислоалюаао сардачиу подяку *а поминальні Служби 
БОЖІ, sa квіти та пожертви на українські наукові, громвдсь-
ко-суслільні та добродійні чІлІ 

U^ipo дякуємо Всачаснішим: о. митр. Степанові Чомку, 
парожові царкаи са. Михаїла в ГартфордІ та о. Стапану Пап
кові «а відпрааламня Панахиди в похоронному аавадвнмі, 
са. ЛІтургП в дамь похороніа I Панахиди, а також нагробні 
відправи. 

ІІ>фос«рда>в4а подяка о. прот. Дмитрові Ммшмуру, паро-
хоаі украв кької православної чаркаи са. Володі—фе в Гарт-
форді, »а участу в похороні, *а відслужаніяі са. niryprQ та *а 

іьобмійів,' ел(іііім*б uktttmob.cYt' 

Коніяґо, аа помК аідвіливі покійного вдома і лксармі, ріе-
нож, щиро дякуамо аа відвідини в лікарні д-р Лесі Кушнір. 

ІіИ>о дякуамо Опексаидру Пришлякоаі, аа перееедяїям 
абірки на Фонд Катедри Украінваиаастаа в Гарварді, та 
полагодження ydx ta цим пое'вааиих формальмостеА, по
рівняльні фонди. 

Глибоко ВДЯЧНІ Осипові Гладуну аа полагоджа«е«я триі-
нм а Українському Нарощюаау Домі 

і СУ А. ВІддЬм «31106 МІ при-

ттнтттаят 
паму̂  Полкові аа имд^йиі відвідини покММого в пШіфмі та а 
духовну опису. 

Складааио щиру подяку хорові ,Л1брова", який прощав 
покМмого члена у adx похоронних відправах І піснею над 
домовиною, .Дидиш, брате мій...", під проводом Олександ
ра Пришляка 

Глибоке враження аалишили на нас прощальні слова 
Олександра Пришляка під час Панахиди а яким рокааві єд
нала а покКЬтм суслільно-громадська праця, про життсанй 
шлях покійного ВІД ранньої иолодостм, відмічуючи глибо
кий патріотнам, жертввнність, почуття відлоеідальиости І 

Також, і4лою родиною дякусаю аа прощальні слова під 
час похороніа І трмаии: Борису Крупі, голові УККА, аа доб-
росоеісиу прамю покійного в УККА, Петру Шагасаі, агадую-
чи покійного як Неананого Вояка, Петру ПришлякоаІ від адяч 
них Сеиіорів Пласту й осалі Бобрівка. 

Вдячні ВСІМ аа їхні щирі вислови сліачуття. 
З глибини наших сердець дякусаао д-роаі Осипу Крав-

ченюкоаі, найкращому товаришу покійного, яких а'яаала 
щира І бвааастервжна прмяань від студентських часів, аа 
ааорушливі І неаабутні прощальні писммоаі слоааі В них ии 
анайшли глибоку лрмяань І сильну підтримку вдержати ріе-
новагу духа перенести болючу І неааступиаау втрату. Вис-
лоеівомо дружню, щиру подяку аа вшанування нам'яти по
кійного товариша посмертною агадкою в пресі, Свободв, 4-
го травня, 1993 р. 

Найсердечиіша подяка щирим друаям І товаришкам і 
Фюріхшула, аа телефонні турбування про покійного в лікар
ні, а коли перестало битися серча Осипа-Пукаса, аа Ьс ні щиро 

Люба Кінах, ми вдячні аа увагу для нас у нашому горю: Ярос
лавові Кукіль, ҐанІ Ковальській, СтефІ Стасишин, Ірині Ос-
талюк, Вірі Захарімсавич, Юлі Вишнавській, Hyd I РоаааиоаІ 
Сокольським, ОлександроаІ І Лесі Рудаїнськма, — вдячні 
асім *а їхні щирі співчуття. 

Неаабудемо нікогм Петру Шагасаі, Осипові Гладуиу, Бо
рису Крупі, Ігорю Сталмаахові, Оресту Стельмахові й Адрі-
яму ДаргакоеІ — аятеві, аа іівсаімиї домовини. 

Висловлюємо найсерде<в<ішу подяку І вдячність Павло
ві Кабалу аа амготоаленна береаоаого хреста на саіжу моги
лу. 

Наприкінці, каша глибока подяка І вдячність всій аорга-
ніаованій українській громаді в ГартфордІ серед якої жив І 
лраіаоеая покійний, аа поміч І піддержку у важкоаау для нас 
часі, аа щирі співчуття. 

Дякуамо похорониоаау івввдаїаіі Е. Ковальчукові, аа 
Дбалинва hapfBfliliKHi fwxopoHfc. 

В ПАМТЇТЬ ПОКІЙНОГО ЗЛОЖИЛИ: 

НА ЗАУПОКІЙНІ СЛУЖБИ БОЖІ: 
Д-р Еаіілія Гврастшчук, родина Панахид. Іван 1 Леся Дитюкн, 
Славко Дитюк, Мирон І Марія Зелеаи, Василь Гаарилюк, 
Ігор І Ґеня Стеїкмахи, родина Роман І Христина Колінсммй, 
Марія Юркеаич, Олена Бобиляк, Роман І Аина Сокольські 
Janice Когтупакі. Diane Wight. Ольга Вересюк І Ніна Вере-
сюк-Шуст. 

НА ФОНД ВІКИ ІВЧЕНКО: 

іаам І листовно, а особіаіво: д-р ЛЦіІя Ляшавіїч, Ляпя Боби-
«к, МІля Гарасимчук, д-р Богдаина Свіїстуїі РІааре. MapW-
а Юркеаич. Віра Кушнір, Зфка Ґремджа-Доиемса, МарМка 

, 3 пам'ять иеаабутмього друга Ос*ві*-Пукаса', в ямоаау сло-
мюв« І думки про покНЬюго ааорушмли нас до глибини. На 

хія, спомини а гарного минулого про Осипа-Пукасика 
Сврде<ею дякусаао аа глибокі співчуття. 
Вислоелюсаао належну подяку Катерині Штуль, аа пос

мертну агадку про покійного в УкраІнськоаіу Слові, Париж. 
4-го каГтня, аа П приязні слова, аа щирі вияви співчуття І на
магання допомогти я нашоаау родиіяіому горю 

Щиро дякуємо Українському Православному Слові, 
Баанд Брук, аа посмертну агадку, лнпеї» серпень. 1993 p.. 
рканож, Петру ШагаєаІ, аа лосавартму агадку у Віспіх УККА. 
квітень 1903 р. 

ЗІ щирістю І вдячністю висловлюємо подяку приятелям 
I анейомим аа відвідини І поміч у найважчих хвилинах, аок-
реаіа Олегу І Любі Юнах, які негайно відгукнулмся на наша 
родинне горе: Наталці Кравчук, рівнозк, родині Тарас а доч
ками Софією, Ґенею І Гаиею. Вмсяовіаоєаао найоардечнішу 
вдвчніеть родині Опі та Ніні Варасюк-Шуст, блиаьким при
ятелям нашої родини а якими єднає мас стілмм гарних сло-

по втраті нашого найдорожчого, аа прегарні квЬм, аа щирі 
співчуття, як рівиож родині Ковальських а дочками Окса
ною І НІНОЮ. 

U»yo вдячні Ірині Ґуда аа часті телефонні роамови а ме
тою полегшити наш біль І аа каітч ЕвдоаіІ Стала мах аа квіти. 

А товаришці Олі Фадунаць, аа ік»-
двині твяафоівіі роаради а часі покійного а лікарні, а аідгак 

; ласкаві щирі сяоаа співчуі іа, рівііож, Оиаксаидрі 

НА ФОНД СТИПЕНД1ЙНОІ АКЦІЇ СУА: 
100 доа - д-р Марійка І Орест КоролеІ 

НА VIETNAM VETERANS OF AMERICA. INC 
40 дол. — родина Теслюк 
по 25 дол. — мгр Борис Крупа, д-рРоберт І Натапса Кравчуки 
10 дол. — ЕвгенІя Сивенька 
Рваом: 100 дол. 

НА ФОНД ДОПОМОГИ ДГГЯМ ЧОРНОБИЛЯ: 
2S доп. — Орест І Оксана Куаьаві 
20 доп. — п-р ЕМІЛІЯ Гарасиамук 
Реюм 45 дол. 

НА УКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙ: 
по 29 дол. - Мирослав І Марія Лабуимт. д-р Бог даина Саис-

тун- РІверс 
Рааом SO non 

НА УКРАЇНСЬКИЙ к о н г р е с о в и й КОМІТГГ: 
28 ДОЛ. — мгр Борис Крупа 
20 дол. — Осип Гладун 
по 10 дол. — Володимир Кебало, Петро Шагвй 
Рааом 65 дол 
ЗАГАЛЬНА СУМА: 3S0 дол 

НА ФОНД КАТЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА В ГАРВАРДІ: 
У пааґять бл.л. д-ра Осмла Тасяюка: дружина Володимира 
TecfMM а родиною - 1.000 ЦОЛ.; Марте І Адріяи Дергак -
2S0 дол.; Зенон І Ярослава Дарган, Школа Укракюанажггта 
са. Ммхаїла а ГартфордІ - по 100 дол.; праціаникн Benefit 
Contracta Leeal Department ol Aetna Lite and Casualty —70 
дол.; прві^аники Aetna Life Inaurance and Annuity Company 
- Sponaored Lite Department, д-р Роааан I Марія Боркоеські, 
Ольга Вересюк I Ніна Вервсюк-Шуст, Василь Гаарилюк', Ш-
яиа Дергак, Induatrlal RIak Inaurera. Еаганія І Оксана Коваль
ські, Мирон І Іреив Kpedfl •. Роман Лааарчук, Ярослав І ЛІДІЯ 
ПяііИВіїї. United Technologlae Otia Elevator - no SO дол.: 
Олексамдар I Анма Пришляки - 35 дол.; Богдан І Галина 
Міфків, Євгенія Ожемька — по ЗО дол.; д-р Артур Вольф, 
Катря Гадаавич, Олег І Люба КІнах •, Роберті Наталка Крав
чук, Ярослава Кукіль ', Володиааир І Євдокія Лучкань. 
Анна Любннеька. д^> Ярослав І Ірина Осталюки. Пласт Се
ньйорат, Марія Сеаинишин, Хор JJkJpoaa- — по 25 дол; Бо
гдан Б^мбаш, Юлія Вишиеаська, Любомир І Стефаиія Гу-
маикжи, Іван І Леся Дктюки. ЛюЬа І Преетон Доиальдсом. 
Віра Захаріясванч. Микола І Іране Заарич, Павло Г" ' 

оКуяик —ІВдом; 
Євгенія Двіи-мс Катря І Паса ЗбороасмП. Тарееа t И * * 
Олександер РудаінсмтА. Ольга І Григорій №а«1в - по 10 

«Фооврлечна пояак 

"ВЕСЕЛКУ — В КОЖНУ УКРАЇНСЬКУ РОДННУГ 
ЗДІЙСНИМО ЦЕ ГАСЛО СВОЄЮ ВЧАСНОЮ ПЕ

РЕДПЛАТОЮ ДИТЯЧОГО УКРАЇНСЬКОГО ЖУР
НАЛУ, я к и й ВИХОДИТЬ в АМЕРИЦІ І 

НАСТУПНОГО РОКУ СВЯТКУВАТИМЕ 
40-РІЧЧЯ СВОГО ІСНУВАННЯ! 

«, що а п'ятницю, 2ft-ro бараиаі 1М4 р. 
улококіася в Воаі наша іівЛипровпм ДПОКИНА, 

МАМА І БАБУНЯ 

бл. П. 
ЄЛЕНА МАТИЄВИЧ 

з дому Величко 
ПАРАСТАС 29-го березня 10В4 р. о год. ОМИЙ аач. 

в похорониоаау аааедеині НасааичМ при 109 Е. Tabor Rd., 
Phiia. Pa 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ в 
нугься о год. 91ХИА райку а 
кійна са. Літургія о год. 10:00 райку а царкаї ВІ 
ПраіаістоІ Діви МарД, а опісля тяЬвіі осімаш будуг» іа 
НІ на цвинтарі са. МарЛ у Фамс МаПсІ. Па. 

тету - РОЗУ ТКАЧ а •• 
ВОЛООИМИРОМ 

брата - ПГГРА ВСітЧКА 

св. п. 
ЯРОСЛАВ 

ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ 
Покійний ііародмгя у Тармоіммі 1t14-ro року 

Артмст-мапяр І фотограф, вояк ЦитЬв щГштгттш 
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ Відбудуться 29-го А 30-го 

береамі у Бетлегам, Па а церкви са. Яосафяіа 
Покійний 

дружину — ОЛЮ 
дочок — МАЯТУ а 

ЯРОШЕМ І сином ЮЛЬКОМ 
- НАДЮ а чоіювікои ОУСНОМ 

КИДОМ 
- ОКСАНУ а чолої 

КПАЛІЩАКОМ І донями 
СОФІЙКОЮ І ДІЯНКОЮ 

сина-АДР1ЯНА 

тещу - МАРІЮ БІЛОЗОР 
ро<»ти - ЦЕГСЛЬСЬКИХІ КОМ)ЛВЬКМХ 

Подасаю суіану вістку про відхід у вічність 
нашої МАМИ, БАВиі, ПРАБАБЦІ та CCCtPM 

бл. л. 
ВАСИЛИНИ 

з ЙОСЕПЧУКІВ 
МИКИТИН 

народженої 14-го січня 1905 року у Вві 
Карпатська УкраЬіа, да брала акпяму учасік у г| 

Довголітня члаика СУА - 11 ВІДДІЛ. 
ВідМиїм у ahMiciv ЛІД час сну в шпитаяі півяя я 

І довгої надути (Altzhalmer-A). Удкіаиа ТВЙІІОІВ М 
мвамам 24-го беравіаі 10В« р. в ТраитоиІ, КДж-

•ОМП ЛІТЯМ ЧОМММПГ. І» СТА Л И Ш Ж П Т Г . 



СВОБОДА. ВІВТОРОК. 29-го БЕРЕЗНЯ 1994. 
У Р Я Д О В І В І Й С Ь К А К а м б о д ж і і а х о п и л и головну базу 
„червоних х м е р і в " Пайлін, поблизу кордону з Т а І і я н д о м 
П е р е д в і д с т у п о м ці комуністичні камбоджійські баяли 
отруїли всі д ж е р е л а питної води в околицях Пайліну В гі ж 
дні п о л ь п о т і в ц і , мстячнсь за н а с т у п н у с в о ю поразку , 
зд ійснили р а д нападів на комбоджіЛські прикордонні села. 
з а м о р д у в а в ш и декілька десятків мирних громадян 

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНКО 
•иутрішиї іаоробм 

Дентист ОЛЬГА ОЛЕНКО 
•орМ яс— І аубіа ПІїукамна і протхусамна 

105 37 6401 A>*nu« ROCKEFELLER CENTER 
630 ilh Ага Room 1803 

Н.» Yofk NY 10020 (718)459011 

. . Я К О Ю я Б У Л А . 
Т А К О Ю Й 

З А Л И Ш И Л А С Я " 

Ьагато уваги і місця від
водить тепер світова преса 
українській фігуристці Ок
сані Баюл, що, як ВІДОМО, 
ідобу . іа на цьогорічній 
1ИМОВІЙ О л і м т я д : з о л о 
ту м с д а л ю . першу в історії 
самостійної України. Не
давно появилася в амери
канській пресі вістка, що 
Оксана разом п с в о с ю тре 

Г а 

На І П 5 0 Air/Ho«cUBreakfaw 
S 1450 Alr/>loitl/BrcaW»4Utxrur4orv 

ІЕЯ.'»ОПІ « IV FKANKĴ K̂ 

тмм.тіяш\шкіліцш\іши.ч.\я 
fly-
^ .\ir Ukraine 600 < 

[ Помам Хмари в Україну 

1-вОО-487-5324 

КОЮ в цьому році переїле д о 
Гартфорлу, Конн . де буде 
тренуватися в новій арені, 
яку мас збудувати це .місто 
Недавно була опублікована 
в істка , щ о т е п е р О к с а н у 
буде репрезентувати відо
мий в ЗС .Л ..великан" агент 
з Лос .Лнлжслесу Пат Кінг-
слі ї І о м К р у ї с з ' Н ю Й о р к у . 
ЯКІ в ЦІЙ ЮНІЙ українці вба
чають вс.іичеіний потенці-
ял В пляна.х цих агентів, ЯКІ 
репрезентують в з е л ряд 
інщих супсрзірок. с вивес
ти Оксану на шлях, подіб
ний ло того, що свого часу 
його пройшла фігуристка 
Соня Г єні І стала . .копаль
нею золота" для фільмових 

1 0 % Знижки на Великодні харчові пачки в Україну 

продуцентів компанії Фокс. 
Українське суспільство, 

як на батьківщині, так і в 
діяспорі, надзвичайно радіс 
з нових досягнень Оксани, 
завдяки ЯКІЙ мільйони лю
дей в усьому світі почули 
про цю нову державу Укра
їну, яку вона так чудово 
за репрезентувала. Саме то
му не ВСІ звеличники Окса
ни радьти б з П переїзду до 
Гартфорлу Вони &еруть під 
увагу труднощі, що тепер 
створилися в Україні, але ці 
труднощі не перешкодили 
виростити Віктора Петрен
ка І остаточно Оксану на 
супсрзірок в той час, як 
добробут І достатки в захід-
H1X країнах, і особливо в 
ЗС А. цього не зуміли зроби
ти Тим більше Україна, як 
нова держава на світовій 
арені, потребує такого роду 
супсрзірок. щоб прославля
ли Гі і промощували шлях 
на належне їй місц; 

І все ж таки дальша доля 
Оксани покищо в руках її 
тренерки Змієвськоі, а далі 
її самої Маймо надію, що 
Оксана ще прислужиться 
ДІЯ слави свосї Батьківщн-
ни-України. якій, як вона 
сама заявила кореспонден
там після здобуття золотої 
медалі, завдячує свій успіх. 

А ось ще подробиці з 
обставин, що спіткали Ок

сану на Олімпіяді. Цю ко
ротку розмову провела ко
респондентка ,.Спортивної 
Газети' Галина Нечаєва. 

Оксано, як спалося? 
Я майже зовсім не спа

ла До 3-оі години ночі була 
на перевірці на допінг. По
тім приїхала до селища і не 
могла дужо довго заснути 
через збудження. Прокину
лась о 9-ІЙ. Зараз ось потре
нувалася. 

Прокинулась і про що 
подумала? 

Спасибі Господу, що 
він допоміг мені все подо
лати. Я не вірила, що змо
жу все зробити, особливо 
після травми. 

Що ж трапилося в тому 
тренуванні напередодні зма 
гань з довільної програми? 

Я заходила на стри
бок, потрійний лутц , 1 Таня 
Шевченко з Німеччини та
кож уже розбіглася. Але я 
. лівоніжка", а вона — „пра-
воніжка" і при відкатуванні 
до стінки ми зіткнулися. Я 
при падінні випадково 
штовхнула Таню в сонячні 
сплетіння, вона ж. падаючи. 

Сухе Мололо 5ф 

иукор 5 ф 

Мелем 

Чай 100 тор 
Сухе Молоко 5 ф 
Абрикоси 1 1 2ф 
Ковбаса Зф Риж 10 ф 
бульйон ПО куб Жуйка 40 п 

Чай 100 тор 
Шимка 2 ф 

Ковбаса 2 ф 
Макарони 10 ф 

Цукор 5ф 

Крім вищемаведениж зразків стандартних харчових пачок, ми пропонуємо 
І ІНШІ, а також окремі харчові продукти з нашого нового каталогу 

Всі продукти Американського виробництва і високого гатунку 

Крім цього пропонуємо пересилку пачок вашим близьким та 
рідним в Україну Пересилаємо літаком та морем 

НАШ СЕРВІС — це надійність, гарантія І повне задоволення наших клієнтів. 

U K R A I N I A N GIFT SHOP 
11758 Mitchell 

Hamtramck, Ml 48212 

(313)892-6563 

ONIPRO 
698 Sanford Ave. 

Newark, N.J. 07106 

(201)373-8783 

ElllOPE l\TL . ПАКУНКИ в ЖРАГНУ. ABTA 
І723в W.CHICAGO AVE . LADA . IH'OlVh TH . ЬІЛЕТИ 
tcHir̂ GO . II вов22 ^ ^ ТЕХНІКА НА 220 ВОЛЬТ . 

ЗАПРОШЕННЯ. ТЕЛЕГРАМНІ Ш 
639 Е. ISSthAvc. EUCUD,OH|3200t: l2in.MII.E RD. SUITE205.1 
44119 (216)481 QOll [WARKK-N . .Ml 48092 (313)558-990б| 
5826 STATE RD. PARMA , OH ! i^ii CENTRA!. Ave.N.E. 
44134.(216)886-6114 MINNEAPOLIS . MN 55418 
447 S. COREY Avt. ' ; (612)788-2545 
StPtTERSBURG BEACH, fX " 1 8 0 0 7 2 7 - 2 3 5 1 
33706(813)363 7700 * Ulyuc.o lo i . t .р^сганік і ї . 

BSOa 
lAMLO 

27 LB FOOD PARCEL TO UKRAINE 
$25.50 

Ovef 12 Klos Of 27 Pounds' 
Free deWery m I FranldvsK Lv^ 
Twnop* Cal kx «her areas 
Oidef by mailing your address and 
№ai ot your retattves along «iri№ 
check/ Money Order to 
UKRAMEMAmETMGCO. 
ГЛЛп eSU. TarttoOT Hts. in lOSM 
Ttl ($14)1(2-043 
21012 ІічаІ AM 14 . ««thtll. НАМОгі 

FLOUR 
RXX 
SUGAR 

CHOCOLATE 1M« 
BAKMQPOWOER lOOg 
TIA m g 

м ч с п и л а і порізала ковза
н о м мені праву ногу. 

— Д у ж о боляче було? 
— Та • загалом нічого не 

відчула. Лише одна думка 
затьмарила все. чи дозво
лять мені змагатися? Спо
чатку здавалося, що там 
легка подряпина, а потім 
кров як зацібеніла! От я 
злякалася. Раптом щось 
серйозне, мені заборонять 
виступати? Звичайно, був 
шок. Навіть біль у спині не 
відразу відчула. Торік, на 
чемпіонаті світу в Празі, 
також спину травмувала, 
тільки тоді у стіну в'їхала, а 
тепер через падіння стало
ся. 

— На рану, як сказав лі
кар, довелося три шви на
кладати, спина боліла, як 
же їздити? 

— Перед ранковим тре
нуванням мені дали застрик 
і біль у нозі я майже не 
відчувала. Проте спина ду
же дошкуляла. Я злякалася, 
як же змагатимуся? Галина 
Яківна сказала перед вечір
кою програмою: ,,Давай 
два застрики дамо". Та все 
одно спина боліла, особли
во під час зубкових стриб-
ків-лютца, тулюла, фліпа. 
Кожне найменше скручу
вання тіла, кожне призем
лення було мукою. Ну, ні
чого... 

— Торік у Празі , коли ти 
стала чемпіонкою світу, на 
з а п и т а н н я , чи в і д ч у в а є ш , 
щ о ти на верищні. ти відпо
віла: „Ні , попереду Олім
пійські Ігри". А тепер тс 
відчуття с? 

— я все ще немов у забут
ті, не у с в і д о м л ю ю , щ о я 
чемпіонка. Змін не відчу
ваю, якою була, т а к о ю й 
залишилася. 

— Невже зовсім нічого не 
змінилося за цей день? 

— Змінилося... Галина 
Змісвська власноручно при
несла мені оберемок „сні-
керсів" (чоколядкн). ,.бавн-

ті , інших чоколядок І ска
зала; „їж, Оксаночко!". Я 
все мріяла, дивлячись, при
міром, на морожене в олім
пійському селищі: закінчу 
змагання, буду „снікерс" 
їсти, адже доводиться від 
солодкого відмовлятися, 
щоб не погладшати, а 
тут відломила шмато
чок — і більше не хочеть
ся. Так завжди: солодощів 
кортить тільки тоді, коли не 
можна. 

— Ця колотнеча навколо 
Керріген і Гардінг якось на 
тебе впливала? 

— Ні, зовс ім ні. 
— Каскад стрибків у д о 

вільній програмі ти викона
ла в саміс інькому кінці, не 
на належному місці? 

— Так, звичайно, у мене 
сталося такс спочатку, що 
замість потрійного тулюпа 
вийшов подвійний. А далі 
за ,,сценарієм" мав бути 
каскад сальчов-тулюп. Я 
його викинула через тс, що 
наприкінці треба було ще 
один тулюп повторювати 
Коли ж і його стрибнула, 
раптом згадала, що в мене 
каскаду ще немає. Розігна
лася, розвернулася і зроби
ла ще каскад з акселсм. 

— Золотий каскад... Пев
но, цього разу імпровізація 
на льоду не викликіціа неза
доволення тренерів? 

— Ну так... А якби я без 
каскаду обійшлася? 

— Галина Яківна сказала 
якось, щ о з О к с а н о ю , мов
ляв не знудьгуєшся. Немає 
в планах вступу д о теат
рального інституту? 

— Ні. Я хочу стати трене
ром. Мені д у ж е п о д о б а є т ь 
ся працювати з маленькими 
д ітьми. Трапляється, вийду 
на лід . а там дітки займа
ються. Я підказую ім , зви
чайно, бачу ще далеко не 
так, як мій тренер, але іноді, 
як мені здається, правильно 
раджу, а м а л ю к и слухають 
Мені д у ж е приємно бути з 
ними поруч.. . 

"ПАКУНКИ Д О /КРАЇНИ РОСИ БІЛОРУСИ ЛИТВИ 

С т а л м м х , Богдан: 

ПИСАНКА І 
вірші та калсм для молодшого 

шкільного віку. 
Р«даігтор Т. Змнигородськмй 1 

Художник Ігор Боднар 
Львів. І 
1993. Львівська книжкове фаб
рика ..Атлас", стор 182 Кольо
рові ілюстрації, тверда оправа, 

6.СЮ пол 
Можна набувати у книгарні 

П О Д Я К А В І Д Н О К 
У К Р А Ї Н И 

Голові Управи У С Ц А К 
Миронові Стебельському! 

Вельмишановні і Д о р о г і 
Д р у з і ! 

Н О К України шле Вам 
щ и р і в і т а н н я і і н ф о р м у є 
Вас, щ о видатки, пов'язані 
зі с п л а т о ю н а г о р о д та вит
рати за виготовлення відео-
фільму, складають: 

1. Виплата н а г о р о д при
зерам XVII зимових О л і м 
пійських Ігор Оксані Б а ю л і 
Валентині Цербе та їх тре
нерам Змієвській, Ніколас-
ву, З о ц у , П р я д к о с к л а л а 
24,342 доляри . 

2. Виплата творчій групі 
на виготовлення відеофіль-
му у складі Пелеха, Саве-
лія, Лифаря, Шарпансько-
го, Клопова, Жукова скла
ла 3,000 доларів. Отже вит
рати склали 27,342 дол. і є 
меншими від тих сум, ясі 
ми просили у Вас завдяки 
часткової дотації на цю ме
ту з боку України. Всі вип
лати проведені на зібранні 
делегації у присутності ке
рівництва НОК України, 
Лариси Барабаш-Тсмпл та 
представника фінансового 
управління Міністерства 
Молоді і Спорту України... 
Копія відомості про сплату 
продуцентам відеофільму 
додасться. 

З щирою повагою. 
В. Борзо*, 

президент НОК України 
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